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Асабовыя iMeHbi^MrnyTbiBbi
у сучаснаи беларускай мове:
сiстэма i функцыянаванне

Функцыянальна-семантычнае поле дэмшутыунасщ у беларускай мове да
гэтага часу не было аб’ектам спецыяльнага усебаковага даследавання з пун
кту гледжання структуры i лекичнага складу. У аснове артыкула ляжыць
гiпотэза, што поле дэмшутыунасщ у сучаснай беларускай мове мае дастаткова складаную структуру, ядро якога складае словаутваральна маркiраваная
субстантыуная лексжа з эксплiцытнаИ лексiчнаИ дэмшутыунасцю, а таксама
щэя аб важнай ролi у структуры гэтага поля асабовых iмён-дэмiнyтывау,
якiя вызначаюцца значным колькасным складам, высокай ступенню поль
матываванасщ i словаутваральнай варыятыунасщ, шырокiм дыяпазонам
словаутваральных спосабау i сродкау утварэння, ланцужковым характарам
узмацнення дэмшутыунасщ, асаблiвасцямi дэмшутыунай дэсемантызацыi,
функцыянальнай значнасцю i спецыфiкаИ моунай прагматыкi.
The functional-semantic field of diminutiveness in the Belarusian language has not
been the subject of special comprehensive study from the point of view of structure
and lexical composition until the present moment. In the basis of the article is the
hypothesis that the field of diminutiveness in the modern Belarusian language has a
rather complex structure, the core of which is constituted by derivationally marked
substantive lexicon with explicit lexical diminutiveness. It suggests the important
role of personal diminutive names in the structure of this field, which are noted
for significant quantitative composition, a high degree of polymotivation and der
ivational variation, a wide range of word-formation ways and means, the chained
character of diminutiveness intensification, the peculiarities of diminutive desemantization, functional significance and the specificity of language pragmatics.
Ключевые слова: Дэмштыунасць, функцыянальна-семантычнае поле, асабовае iмя-дэмiнyтыу, спосаб i сродак словаутварэння, дэсемантызацыя
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1 УВ0Д31НЫ

Функцыянальна-семантычнае поле дэмiнутыyнасцi ахоплiвае шырокае кола рознаузроуневых моуных з’яу i сродкау, якiя эксплщытна цi
iмплiцытна выражаюць семантыку памяншальнасщ. Таму яно можа
быць прадстаулена як пэуная сукупнасць семантычных класау лексiкi,
многiя з якiх з’яуляюцца словаутваральна маркiраванымi i, па сутнасщ,
уяуляюць словаутваральныя катэгорыi. Гэта азначае, што дэмiнутыунае
значэнне маюць пераважна матываваныя лексiчныя адзiнкi, i таму асноуным сродкам выражэння дэмiнутыунасцi у беларускай мове трэба лiчыць
менавiта словаутваральныя фарманты.
З другога боку, семантыка «памяншальнасщ» у беларускай мове у моунай
свядомасцi носьбггау мовы цесна пераплятаецца з семантыкай суб’ектыунай
эмацыянальнай ацэнкi (пераважна ласкальнасщ), таму вытворныя адзiнкi
з «чыста» памяншальным значэннем успрымаюцца як эмацыянальна-ацэначныя, i наадварот, матываваныя адзшш з только эмацыянальна-ацэначным значеннем ласкальнасщ пазщыяшруюцца як памяншальныя. Тамм
чынам, з пункту гледжання словаутварэння можна гаварыць пра фактычнае сумяшчэнне семантыкi памяншальнасцi i эмацыянальна-ласкальнай
ацэнкi словаутваральных фармантау. Такi падыход да разумення семантыкi дэмiнутыунасцi i фактычнае прызнанне «семантычнага блэндзшгу» (кантамiнацыi) з’яуляецца вельмi важным, пакольш iстотна пашырае
сферу дэмiнутыунасцi у беларускiм лексiконе i словаутварэнш i дазваляе
разглядаць яе як складанае структурыраванае утварэнне, кампаненты якога знаходзяцца у адносiнах узаемадзеяння i перасячэння.
Больш таго, як уяуляецца, менавгга такое разуменне сутнасщ з’явы дэмiнутыунасцi апраудвае вывядзенне яе за межы субстантыунага словаутварэння i пашырэнне яе у сферы ад’ектыунага i адвербiяльнага словаутварэння. Гэта азначае, што матываваныя беларусыя прыметнiкi i
прыслоуi з суб’ектыуна-ацэначнымi (=памяншальнымi) суфiксамi таксама могуць уключацца у сферу дэмiнутыунага словаутварэння, хаця на
самой справе дэмiнутыунасць у такiх прыметнiках i прыслоуях толькi
уяуная, паколькi значэнне прыкметы у прынцыпе не можа мыслщца як
памяншальнае. Тым не менш, вытворныя адзiнкi тыпу вясёленью (ад
вясёлы), добранью (ад добры) стенью (ад с/'н/'), сухенью (ад сухг) i г.д.;
блiзенька, цёмненька, прыгожанька i г.д., яы я выражаюць самыя розныя семантычныя адценш пэунай прыкметы, iмплiцытна «матывуюць»
успрыманне азначаемага iмi прадмета менавiта як невялшага па памеры, што знаходзщь сваё спарадычнае адлюстраванне i у тлумачальных
слоУнiках (ТСБМ 1977-1984).
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Асобнай праблемай з’яуляецца пытанне аб уключэннi у поле дэмiнутыунасщ лексiкi, якая на градацыйнай шкале «вышэй (больш) за нор
му - норма - шжэй (менш) за норму» займае пазщыю «шжэй (менш)
за норму», напрыклад, л1вень - дождж - гмжа; лщъ - 1сц1 - гмжыць
(пра дождж) i г. д. Як уяуляецца, падобныя лексiчныя адзiнкi па сваёй
семантыцы толькi вельмi умоуна могуць быць уключаны у поле дэмь
нутыунасщ, паколькi у прыведзеных лексiчных адзшках нi эксплiцтна,
нi iмплiцытна не утрымлiваюцца семы памяншальнасцi i ласкальнасщ.
Яшчэ больш складаным з’яуляецца пытанне аб уключэнш у поле дэмь
нутыунасщ асобных груп дзеясловау спосабау дзеяслоунага дзеяння
(напрыклад, папахадзщь, папачытаць - хадзгць, чытаць - пахаджваць,
пачытваць i г.д.).
Такiм чынам, у агульным плане можна гаварыць пра наступныя разнавщнасцi дэмiнутыунасцi:
а) словаутваральна маркiраваная аб’ектыуная эксплщытная лексiчная
дэмiнутыунасць (дождж - дождык, мост - мосцгк, цяля - цялятка,
Таццяна - Таня, Танечка);
б) словаутваральна маршраваная суб’ектыуная (ацэначная) эксплщытная
дэмiнутыунасць (сШ - стенью, жоуты - жоуценькг, цёмны - цёмненькг, близка - блгзенька);
в) словаутваральна маршраваная iмплщытная лексiчная дэмiнутыунасць (бусел - бусляня, каваль - кавальчук, тсар - тсарчук, цар - царэв/ч);
г) словаутваральна маршраваная вiртуальная дэмiнутыунасць (сгнг - сгняваты, чытаць - пачытваць);
д) словаутваральна немаршраваная вiртуальная дэмiнутыунасць (до
ждж - гмжа, 1сц1 - гмжыць (пра дождж).
Ядро поля дэмiнутыунасцi у таи м выпадку складае група а); групы б)
i в) фармiруюць перыферыю поля; групы г) i д) умоуна могуць быць
размешчаны на крайняй перыферьи поля дэмiнутыунасцi пры яе пашыраным разуменнi.
Паколькi базавай дыферэнцыяльнай семай дэмiнутыунасцi трэба усё ж
там лiчыць сему «малы памер», мэтазгодна абмежаваць катэгорыю дэмь
нутыунасщ у асноуным межамi субстантыунай л е к с т . I толькi на самай
далёкай яе перыферыи можа знаходзiцца лекщка iншых часцiн мовы з
выразным адценнем субектыунай эмацыянальнай ацэнкi (ласкальнасщ).
Т а к падыход да разгляду катэгорыи дэмiнутыунасцi у беларускай мове
прыняты у дадзеным артыкуле.
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2 Ф ункцыянальна- семантычнае поле дэм 1нутыунасц| у беларускай мове

Пры таим , у значнай ступеш традыцыйным, падыходзе катэгорыя дэмь
нутыунасщ у беларускай мове тым не менш ахоплiвае дастаткова шырокае кола разнастайнай субстантыунай лексiкi i можа быць прадстаулена
як сукупнасць пераважна словаутваральных катэгорый субстантыунай
лексiкi з эксплiцытна щ iмплiцытна выражанай семантыкай памяншаль
насщ. Асаблiвасцю катэгорыi дэмiнутыунасцi у беларускай мове трэба
лiчыць размытасць яе колькасных межау, што абумоулена традьщыямi
лексiкаграфiчнай фiксацыi дэмiнутывау i дэрыватау з памяншальна-ласкальнай семантыкай (ТСБМ 1977-1984). Выбарачнае уключэнне такiх
утварэнняу у с л о у н т не дае магчымасщ рэальна ацанiць прадуктыунасць дэмiнутыуных словаутваральных тыпау i пераводзiць ютотную
частку рэальных дэмiнутывау (а таксама i дэрыватау з памяншальна-ласкальнай семантыкай) у разрад патэнцыяльных слоу, якiя, нягледзячы на
ix пашыранасць у мауленнi, не набываюць статуса фактау мовы.
Напрыклад, у (ТСБМ 1977-1984) уключаны назоУнiкi з памяншальнымi
i памяншальна-ласкальнымi значэннямi астка (ад асгна), бярозка (ад
бяроза), рабт ка (ад рабгна ), яблынька (ад яблыня ), замочак (ад замок ),
але не фшсуюцца грушка (ад груша) , слгука (ад слгва), калтка (ад калта ) ,
ключык (ад ключ); п р ы м е т н т з памяншальна-ласкальнымi значэннямi
сгвенькг, сухенькг, але адсутшчаюць вясёленькг, стенью , цёмненькг i шш.
Дапускаючы уключэнне у лекщка-семантычнае поле дэмiнутыунасцi
дастаткова шырокага кола словаутваральных катэгорый з эксплщытнай i iмплiцытнай, рэальнай цi уяунай (ацэначнай) памяншальнасцю
неабходна прызнаць, што яе ядро (цэнтр) утварае якраз словаутваральная катэгорыя памяншальнасщ, словаутваральная семантыка якой можа
быць ахарактарызавана як рэальная i эксплiцытная, пакольк вытворныя
адзiнкi, якiя уваходзяць у склад гэтай катэгорьп, называюць рэальна
н е в я л т я па памеры аб’екты рэчаюнасщ цi з’явы, адпавядаюць градацыйнаму параметру «норма», а значэнне памяншальнасщ выражана канкрэтным словаутваральным сродкам (суфжсам). Пацвярджэннем гэтага
з’яуляецца поунае супадзенне граматычных параметрау матываванага i
матывавальнага слоу:
луг - лужок, дождж - дожджык, корань - карэньчык (N. мужч. неадуш. ^
N. мужч. неадуш .); сын - сынок, брат - брацж (N. мужч. адуш. ^ N. мужч.
адуш .); дарога - дарожка, ноч - ночка (N. жан. неадуш. ^ N. жан. неадуш .);
дачка - дачушка, сястра - сястрычка (N. жан. адуш. ^ N. жан. адуш .); сонца
- сонейка, гняздо - гняздзечка (N. ш як. неадуш. ^ N. ш як. неадуш.); зайчаня
- зайчанятка, дзщя - дзщятка (N. ш як. адуш. ^ N. ш як. адуш.) i г. д. [Лука

шанец 2001].
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Гэты граматычны крытэрый, як уяуляецца, дае магчымасць вызначыць
межы рэальнай дэмiнутыунасцi у сферы субстантыунага словаутварэння
i указвае на iмплiцытнасць i перыферыйнасць шшых словаутваральных
тыпау i катэгорый у лексша-семантычным полi дэмiнутыунасцi. Вытворныя назоушш з iмплiцытнай дэмшутыунасцю (квазiдэмiнутывы),
якiя знаходзяцца на перыферыi функцыянальна-семантычнага поля дэмь
нутыунасщ, могуць адрозшвацца па граматычных характарыстыках ад
сваiх утваральных. Параун., напрыклад, назвы недарослых iстот:
кот ^ кацяня (К. мужч. адуш. ^ N. шяк. адуш); заяц ^ зайчаня (К. мужч.
адуш. ^ N. шяк. адуш ); зубр ^ зубраня (К. мужч. адуш. ^ N. шяк. адуш );
лiса ^ лiсяня (К. жан. адуш. ^ N. шяк. адуш.), птушка ^ птушаня (К. жан.

адуш. ^ N. шяк. адуш).
З улж ам прапанаванага падыходу лексiка-семантычнае поле дэмшутыунасщ у беларускай мове можна прадставiць як структурыраванае
аб’яднанне розных словаутваральна маршраваных семантычных катэго
рый з выдзяленнем ядра i перыферыi (гл. мал. 1).

Словаутваральныя катэгорыi - кампаненты поля дэмшутыунасщ

З улiкам лексiкаграфiчнай i словаутваральнай традыцый, якiя вызначаюць слоушкавыя дэфiнiцыi лексiчных адзшак i класiфiкацыю словаутва
ральных тыпау (ТСБМ 1977-1984; БГ 1985) поле дэмiнутыунасцi у бела
рускай мове фармiруюць наступныя катэгорыi матываваных назоушкау.
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2.1 Назвы з памянш альныя i памяншальна-ласкальнымi значэннямi
2.1.1 Назвы з памяншальнымi значэннямi: дожджык, карэньчык, мосцгк

i пад.
2.1.2 Назвы з памяншальна-ласкальнымi значэннямi: капл1чка, лагчынка,
лянок, лясок, жарцгк, кабанчык i шш.
2.2 Назвы з часткова страчанай дэмiнутыymсцю: вагончык (знач. 2 i 3),
малаточак (знач. 2) i iнш. Асаблiвасцю гэтых найменняу зяуляецца тое,
што з набыццём тэрмiналагiчнага значэння яны страчваюць значэнне
дэмiнутыунасцi i фактычна дэсемантызуюцца у гэтых адносiнах.
2.3 Назвы недарослых iстот: бусляня, зубраня, ласяня i г.д.
2.4 Назвы сына (дачы) па роду заняткау бацькi: кавальчук, тсарчук,
паварчук, бандароуна, папоуна, папов1ч, царэвгч i шш.
2.5 Прозвiшчы-дэмiнутывы: Харытончык, Пракопчык, Нгкщевгч, Кандраценя, Бандарчык, Касцюк, Кавальчук,Максгмовгч, Аляхновгч i г.д. Першапачаткова падобныя утварэнш мелi значэнне ‘сын таго, хто названы
утваральным словам’. Пры гэтым у якасцi утваральнай асновы служылi
як уласныя iмёны (напрыклад, Харытон, Пракоп, Кандрат), так i апелятыуныя назвы асобы па роду заняткау (бандар, шваль).
2.6 Памяншальныя асабовыя iмёны-дэмiнутывы: Аляксандр - Алесь,
Алеська, А леак, Алгк, Саша, Сашык, Сашычак, Шура; Канстанцт - Кастусь, Кастусёк, Косця, Косцгк; Таццяна - Таня, Танька, Танечка, Танюша
i шш. Памяншальныя асабовыя iмёны-дэмшутывы у структуры поля
дэмш утыунасщ у беларускай мове вызначаюцца сваёй шматлшасцю,
структурна-словаутваральнай разнастайнасцю i функцыянальна-прагматычнай значнасцю.

Колькасць структурных кампанентау поля дэмiнутыунасцi у беларускай
мове можа быць iстотна папоунена iншымi тэматычнымi групамi лексiкi,
у тым лiку i словаутваральна маркiраванай, у семантыцы якой iмплщытна цi вiртуальна можа утрымлiвацца сема памяншальнасцi.

3 А сабоваячмёны-дэмшутывы у структуры функцыянальнасемантычнага поля дэм 1нутыунасц| у беларускай мове

Месца асабовых iмён-дэмiнутывау у агульным полi дэмiнутыунасщ у бе
ларускай мове, ix спецыфiку i асаблiвасцi функцыянавання вызначаюць
наступныя фактары.
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3.1 Спецыфша сучаснага беларускага нацыянальнага антрапанiмiкону

Псторыя фармiравання сучаснага беларускага антрапанiмiкону абумовiла паралельнае функцыянаванне сiстэмы афщыйных (пашпартных)
iмён i разгалiнаванай сютэмы iх вытворных форм (памяншальных, памяншальна-ласкальных i iнш.), якiя шырока ужываюцца у неафiцыйным
мауленш.
Аснову сучаснага беларускага iменаслова складаюць хрысщянсюя iмёны,
якiя аб’ядноуваюць спрадвечныя уласныя асабовыя iмёны, што склалiся
на уласным беларускiм i усходнеславянспм моуным матэрыяле (Вячаслау, Уладз1м1р, Яраслау i iнш.), а таксама iмёны старажытна-яурэйскага
(1ван, Мгхагл, Сямён; Ганна, Марыя i шш.), грэчаскага (Аляксандр, Андрэй,
Георгш, М акам, Несцер, Пётр, Платон, Фёдар; Агата, Алгмтяда, Ксетя,
Соф’я , i шш.), лацшскага (Валерый, Марк, Валянцт; Агрытна, Клаудзгя
i шш.) паходжання. У сучасным беларускiм антрапанiмiконе трывала
замацавалiся i успрымаюцца як уласныя многiя iмёны што прыйшлi з
моу шшых народау, з якiмi кантактавалi нашы продкi, напрыклад, Алег,
Альгерд, Вт аут , Глеб, 1гар; Вольга, Нта, Рагнеда, Тамара i iнш.
Найбольш пашыранымi i ужывальнымi у наш час застаюцца iмёны, якiя
адносяцца да сютэмы традыцыйных хрысцiянскiх iмён (Аляксандр, Анд
рэй, Д зм т ры й, М акам, Мгкалай, Сяргей, Уладз1м1р; Алена Ганна, Наталля, Нта), набываюць папулярнасць так званыя «старыя» хрысцiянскiя
iмёны (М1кта, Арцём, Датла, 1лля, 1гнат, Клгм; Д ар’я , Лгзавета, Соф’я),
а таксама прэцэдэнтныя iмёны, якiя звязаны з гюторыяй i культурай
беларускага народа (Альгерд, Вт аут , Рагнеда i iнш.).
Асаблiвасцю функцыянавання хрысцiянскай па паходжаннi части бела
рускага iменнiка з’яуляецца тое, што у iм паралельна у якасцi афiцыйных
(пашпартных) ужываюцца тры падсiстэмы iмён: вiзантыйска-праваслауныя (найбольш наблiжаныя да рускай iменаслоУнай традыцьи, якiя часта
набываюць характарыстыку русюх), рымска-каталiцкiя (у значнай ступет суадносныя з польскiмi) i уласныя народныя (найбольш нацыянальна
адметныя).
Частка гэтых паралельных радоу iмён поунасцю супадае па сваiм гукавым складзе (Адам, Раман, Пётр i шш.), а другая - мае неаднолькавае
фанетычнае афармленне. Параун., напрыклад, рады вiзантыйска-праваслауных i рымска-каталiцкiх пашпартных iмён: Фёкла i Тэкля, Фама
i Тамаш, 1ван i Ян, 1оаф i Юзаф, В асш й i Базыль, Вгкенцш i Втцэнт,
Лгзавета i Альжбета. Побач з традыцыйнымi формамi праваслауных
i каталiцкiх iмён шырока ужываюцца народныя формы iмён, многiя з
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яшх таксама набылi статус пашпартных афщыйных iмён. Параун.: Алесъ,
Вааль, Генадзъ, Анатолъ, Пракоп, Якуб, Язэп, Мгхасъ, 1гнасъ, Пятрусь,
Пятрук, Янка, Втцук, Змгцер, Алъжута, Тодар i шш. Спецыфшай народ
ных беларусшх iмён з’яуляецца тое, што многiя з iх зыходна з’яуляюцца
фактычна вытворнымi дэмiнутывамi ад адпаведных праваслауных або
каталiцкiх iмён, але с т р а ц т сваю дэмiнутыуную семантыку пры пераходзе у разрад афщыйных iмён. Такiм чынам, мы сутыкаемся з сггуацыяй, калi у якасцi афiцыйных выкарыстоуваюцца дзве i нават тры
самастойныя формы аднаго iменi (гл. таблiцу 1).
Таблща 1.
Беларусгая уласны я iмёны
П раваслауны я

К аталщ гая

Н ародны я

А ляксандр

А ляксанд р

А лесь

В асш ш

Базы ль

Васш ь

В ж ен цш

В ш цэнт

В ш цук

1ван

Ян

Я нка

1ос1ф

Ю заф

Язэп

Пётр

Пётр

Пятро, П ятрусь

Ф ёдар

Тэадор

Тодар, Х ведар (Хвёдар)

Усё гэта абумоулiвае шырошя магчымасцi утварэння памяншальных i
памяншальна-ласкальных форм iмён i параджае спецыфшу суаднясення памяншальна-ласкальных форм iмён з iх зыходнымi адпаведнiкамi.
Параун.:
Алена ^ Аленка, Аленачка, Лена, Ленка, Леначка, Ленанъка, Лянуся, Лянуля,
Лёля, Лёлъка, Алёна, Ялена, ГЭля, Алг ся, Галъка (Усщнов1ч 2011: 19).
Аляксандр ^ Алесъ, Аляксанка, АлёЫк, Алесъка, АлясЮк, Аляхно, Ал1к, Алъко,
Лесъ, Лесгк, Лесъка, Лясъко, ЛясЮк, Сан, Сангк, СанЮк, Санчук, СанЮта, Саша,
Сашко, Сашанъка, Сашуня, Сушута, Сашура, Шура, Шурык, Аля, Лёкса. (Усщ-

нов1ч 2011: 23).
1ван ^ Ян, Ясъ, Янка, Ясъка, Янук, 1васъ, Януш, 1ванка, 1ванец, 1ванчык, 1ванейчык, 1ванека, 1ванушка, 1ванъко, 1ванЮта, 1ванЮша, 1ванЮшка, 1ванЮк, 1ванчук,
!вангк, 1вах, 1ваш, 1вашка, 1вашЭнъ, Ваня, Ванко, Ванъко, Ванец, Ванъша, ВанЮк,
Ванчук, Вашко, Вашкелъ, Вашук (Усщнов1ч 2011: 96).
Кацярына ^ КацярЫнка, КацярЫначка, Катра, Катруня, Катрунъка, Катруся,
Каця, Кацечка, КацЮша, Кася, Касъка, Касечка, КасЮля (Усщнов1ч 2011: 111).
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Пры гэтым назiраецца даволi складанае перапляценне вытворных памян
шальных iмён паводле суадноснасщ з iх зыходнымi эквiвалентамi, што
сведчыць пра высокую ступень фармальнай полiматываванасцi памяншальных асабовых iмён, якая праяуляецца у:
а) высокай ступенi полiматываванасцi у межах аднаго словаутваральнага гнязда:
Аляксандр

^ Алесь

Алесж ^ Алеська) ^ Лесь

Лесж, Леська)

^ Алж 1 ^ Алiчак 1
^
^
^
^

Сан ^ Саня 1 ^ Санж 1
Аляксаня ^ Саня 2^ Санж 2
Аляксаша ^ Саша ^ (Сашка, Сашык) ^ Сашычак
Алж 2 ^ Алiчак 2

Канстанцт ^ Кастусь ^ Кастусёк
^ Косця 1 ^ Косцж 1 ^ Косщчак 1

^ Косця 2 ^ Косцж 2 ^ Косщчак 2
б) суадноснасцi аднаго iмя-дэмiнутыва з некалькiмi зыходнымi поунымi
формамi (квазiполiматываванасць):
^^заф

в) наяунасщ паралельных радоу памяншальных iмён:
1ван ^ 1вась ( ^ 1васька), 1ванка ( ^ 1ванушка);
Ян ^ Ясь ( ^ Яська), Янка ( ^ Яначка) \ г. д.

3.2 Ш ы рок дыяпазон словаутваральных спосабау i разнастайнасць
словаутваральных сродкау утварэння дэмшутыунах iмён

Калi утварэнне агульных назоушкау са значэннем памяншальнасщ у
лiтаратурнай мове абмяжоуваецца толькi суфiксальным спосабам (БГ
1985), то дэрывацыйныя магчымасцi утварэння памяншальных асабовых
iмён iстотна шырэйшыя, як па спосабах словаутварэння, так i па швентары словаутваральных сродкау.
Так, у сферы дэмiнутыунага словаутварэння беларусшх асабовых iмён
шырока прадстаулены не толькi суфiксальныя утварэнш са значэннем
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дэмiнутыyнасщ, але i iмёны, утвораныя у вышку самых разнастайных
усячэнняу (апакопы i аферэзiсу). Параун.:
Ян ^ Янка ^ Яначка, 1ван ^ 1вась, 1ванка (суфжсацыя);
Уладзiмiр ^ Улад, МакЫм ^ Макс (апакопа);
Аляксаша ^ Саша, Алесь ^ Лесь (аферэзю);
Аляксандр ^ Алесь, Алж, Ян ^ Ясь (апакопа + суфжсацыя);
1ван ^ Ваня (аферэзк; + флекия)
Антон ^ Тоша (апакопа + аферэз1з + суфжсацыя) 1 г. д.

Акрамя таго, для дэмiнутыунага суфжсальнага словаутварэння у сферы
асабовых iмён характэрны не толькi шыроы дыяпазон словаутваральных
фармантау i iх нанiзванне у словаутваральным ланцужку, але i высокая
ступень морфнага вар^равання. Напрыклад:
-сь: -сь (1гнат ^ 1гнась, Ян ^ Ясь), -есь/-эсь (Аляксандр ^ Алесь, Втцэнт ^
Втцэсь), -ась (Мiхаiл ^ Мiхась), -усь (Андрэй ^ Андрусь, Пётр ^ Пятрусь),
-ось Сава ^ Савось) \ г.д.

Усё гэта прыводзщь да складанага камбiнавання спосабау i сродкау сло
ваутварэння у адным словаутваральным ланцужку:
Аляксандр ^ Алесь (апакопа + суфжсацыя) ^ Лесь (аферэзю) ^ Лесж (суфжсацыя) ^ ЛеЫчак (суфжсацыя); Аляксандр ^ Аляксаша (апакопа + суфжсацыя)
^ Саша (апакопа) ^ Сашура (суфжсацыя) ^ Шура (аферэзгс) ^ Шурык (суф1ксацыя).

3.3 Характар лексiкаграфiчнай фiксацыi асабовых iмён-дэмшутывау

У адрозненне ад слоушкау лiтаратурнай мовы, якiя толькi вельмi выбiральна фiксуюць дэмiнутывы, сучасныя слоУнiкi уласных iмён (Тихо
нов 1995; Усцiновiч 2011) iмкнуцца да максiмальна поунага прадстаулення вытворных асабовых iмён, у першую чаргу дэмiнутывау Тым самым,
падкрэслiваецца iх моуны статус i важнасць у сучасным дыскурсе.

3.4 Спецыфiка дэмшутыунай семантызацыi/дэсемантызацыi уласных
iмён

Асабовыя iмёны-дэмiнутывы адрознiваюцца ад агульных дэмшутыуных утварэнняу характарам сваёй семантызацьп/дэсемантызацьп. У
сучасным беларусшм дыскурсе асноУнымi фактарамi захавання/страты
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значэння памяншальнасщ дэмiнутыуных асабовых iмён з’яуляюцца наступныя:
а) змяненне статусу вытворнага асабовага дэмiнутыва.
Замацаванне яго у якасцi афiцыйнага (пашпартнага) iменi з’яуляецца
сведчаннем пераходу яго у разрад нейтральных найменняу пры захаванш фармальнай дэмiнутыунасцi (напрыклад, Алесь, Васглъ, Генадзъ).
б) характар мауленчай сггуацьп.
Самым моцным прагматычным фактарам выяулення дэмшутыунай семантыкi вытворных асабовых iмён з’яуляецца iх ужыванне у
адносiнах да маленькiх дзяцей («туацыя «дарослыя ^ дзещ»). Захаванню дэмiнутыунасцi вытворнага iмя садзейшчаюць мауленчыя
сiтуацыi: «бацьы ^ дарослыя дзещ», «старэйшыя сваякi i знаёмыя
^ малодшыя (дарослыя) сваякi i знаёмыя», «старэйшыя па узросце
су б ясед н т ^ малодшыя па узросце суб ясед н т» i iнш. Нейтралiзацыi семантыы памяншальнасцi спрыяюць камушкатыуныя сiтуацыi:
« суб ясед н т аднаго узросту», «калеп па працы», «сябры» i да т. п.

3.5 Ланцужковы характар узмацнення дэмшутыунасщ.

Для утварэння асабовых дэмiнутывау вельмi уласцiва вялiкая працягласць словаутваральнага ланцужка i паступовае нарошчванне дэмiнутыунай семантыкi з адначасовым узмацненнем эмацыянальна-ласкальнай
мадыфiкацыi. Пры гэтым найбольш адчувальным гэты працэс становщца на стадыи «нанiзвання суфiксау»:
Аляксандр ^ Аляксаша ^ Саша ^ Сашка ^ Сашанъка;
Ганна (Анна) ^ Аня ^ Анюта ^ Анютка ^ Анютачка;
Таццяна ^ Таня ^ Танюша ^ Танюшка ^ Танюшачка.

Пры гэтым можна гаварыць пра спецыфiчны «ступеньчаты характар»
градацыи семантыкi памяншальнасцi i ласкальнасщ у ланцужку вытвор
ных уласных найменняу. Параун.:
Ян ^ Янка (стадыя дэмшутыунай дэсемангызацыи) ^ Янак ^ Яначка; Аляк
сандр ^ Аляксаша ^ Саша (стадыя нейтрал1зацы1 дэмшутыунасщ [ узмацненне
ласкальнасщ) ^ Сашка ^ Сашачка; Дзмimрый ^ Дз(ма (стадыя нейтрал1защи
дэмшутыунасщ [ узмацненне ласкальнасщ) ^ Дзтка ^ Дзгмачка ^ Дз(мулечка
1 г.д.
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3.6 Спецыфша моунай атуацьп

Спуацыя блiзкароднаснага двухмоуя, паралельнае выкарыстанне дзвюх
iменаслоУных сiстэм i практыка спрыяюць пераносу дэмш утыуных
найменняу з адной iменаслоунай сiстэмы у другую, што вядзе да павель
чэння асабовых найменняу-дэмiнутывау i iх варыятыунасщ. Так, у беларускiм мауленш дастаткова часта ужываюцца памяншальна-ласкальныя
iмёны, якiя з’яуляюцца па сваёй сутнасщ шшамоуным^ але з прычыны
блiзкароднаснага характару беларуска-рускага двухмоуя дастаткова лёгка утсваю цца у сiстэму нацыянальнага iменаслова. Параун, напрыклад,
паралельнае функцыянаванне у беларускiм iменаслове рускамоуных па
паходжанш дэмiнутывау Сашанька, Васенька, Оленька, побач з уласна
беларускiмi Сашачка, Васечка, Волечка.

4 З аключэнне

Як паказау даследаваны матэрыял, моуная катэгорыя дэмшутыунасщ
з’яуляецца вельмi складанай як па сваёй сутнасщ i месцы сярод iншых
семантычных катэгорый, так i па сваёй структуры i коле моуных з’яу,
што уключаюцца у яе склад. Нягледзячы на ш м а т л т я i рознапланавыя
даследаваннi у гэтай сферы многiя пытаннi застаюцца спрэчнымi i нявырашанымi канчаткова. У беларускай мове наогул тольы у той цi iншай
ступеш у акадэмiчных граматыках (БГ 1985) i асобных працах апiсаны
словаутваральныя сродкi са значэннем памяншальнасцi i адсутнiчаюць
сiстэмныя даследаваннi гэтай катэгорьп. Аутар спадзяецца, што гэты
артыкул паслужыць штуршком да поунага i усебаковага шматаспектнага
даследавання катэгорыi дэмiнутыунасцi у сучаснай беларускай мове.
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S ummary
Personal Names-Diminutives in the Modern Belarusian Language: System and
Functioning
The category of diminutiveness covers a wide range of multi-level linguistic phenom
ena and on the lexical level includes the following layers of vocabulary: a) words with
derivationally marked objective explicit diminutiveness; b) words with derivationally
marked subjective (evaluative) explicit diminutiveness; c) words with derivationally
marked implicit diminutiveness; d) words with derivationally marked virtual dimin
utiveness; and e) words with derivationally unmarked virtual diminutiveness. The
functional-semantic field of diminutiveness in the Belarusian language is primarily
seen as a set of mostly derivational categories of substantive vocabulary with explicitly
or implicitly expressed semantics of diminutiveness. The core of the field is constituted
by derived nouns with diminutive and diminutive-hypocoristic meanings, which com
pletely coincide in grammatical parameters with their derivational bases. The article
shows the place and specificity of personal diminutive names in the overall structure
of the field, which are characterized by significant quantitative composition, a high
degree of polymotivation and derivational variation, a wide range of word-formation
ways (suffixation, inflexion, aphaeresis, apocope, etc.) and word-formation means (a
high degree of suffixal variability, chain-like character of diminutive intensification,
the peculiarities of diminutive desemantization (for example, when a diminutive is
transferred into an official passport name), the functional significance and specificity
of language pragmatics (depending on the nature of speech situation).
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